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Žádost o spolupráci při nominaci projektů adaptace na změnu klimatu do soutěže 
Adapterra Awards 2023 

 
Vážení, 
obracím se na Vás s nabídkou a výzvou nominovat úspěšné a inspirativní projekty vaší městské 
části v oblasti adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards 2023, a zároveň 
s žádostí o informování veřejnosti a dalších subjektů o této soutěži informačními kanály vaší 
městské části. 

Inspirativní (realizovaná) opatření adaptace na změnu klimatu pro pátý ročník soutěže ve 
speciální kategorii „Hlavní město Praha“, popřípadě i v ostatních (celostátních) kategoriích, tj. 
volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov, mohou být do soutěže přihlášena 
do 31. března 2023 prostřednictvím webových stránek soutěže www.adapterraawards.cz/Soutez.  

Do soutěže vyhlášené Nadací Partnerství a Integra Consulting je možné přihlásit realizované 
projekty v krajině, obcích i na budovách, které pomáhají se vypořádat se suchem, přehříváním, 
přívalovými srážkami, erozí půdy a dalšími problémy spojenými se změnou klimatu. Patří sem 
například přírodě blízké revitalizace toků, obnova zelených a modrých prvků v krajině, tvorba 
zelených veřejných prostranství ve městech, projekty hospodaření s dešťovou vodou v obcích, 
pasivní a jinak úsporné domy, trvale udržitelné veřejné i administrativní budovy a další. 

V roce 2022 proběhla soutěž Adapterra Awards s kategorií pro projekty realizované na území 
hl. m. Prahy velmi úspěšně. Cenu Hl. m. Prahy si od Nadace Partnerství odnesl projekt Obnova 
Čelakovského sadů a revitalizace okolí Národního Muzea, cenu v kategorii Zastavěná území 
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získala Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9 - Školní budova 21. století, navržená 
a fungující jako živá laboratoř.  

Projekt může přihlásit jednotlivec, organizace i městská část v pozici vlastníka projektu, 
investora, realizátora, či projektanta. Na stránkách https://www.adapterraawards.cz/ jsou dále 
zveřejněny detailní soutěžní podmínky, soutěžní kategorie, postup vyhodnocení projektů 
a oznámení vítězů. Vítězné projekty jsou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se bude 
konat v průběhu listopadu 2023 v Praze.  

Výherce a další umístění v jednotlivých kategoriích vyhodnotí odborná porota. Všechny finálové 
projekty se dále zúčastní veřejného on-line hlasování o cenu „Sympatie veřejnosti“. Letos si 
vítězové 5 hlavních cen dokonce odnesou finanční či věcné dary od partnerů soutěže. 

Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při výběru a nominaci vhodných projektů 
do soutěže. Pevně doufám, že se v pražské kategorii do soutěže přihlásí dostatek kvalitních, 
účinných a hlavně inspirativních opatření, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize.  

Rád bych Vás požádal také o součinnost při propagaci soutěže zveřejněním informace 
o možnosti účasti v soutěži na vašich webových stránkách, sociálních sítích, při komunikaci 
s občany, organizacemi, investory, realizátory, projektanty, a ostatními zainteresovanými 
subjekty.  

Kontaktní osobou v této záležitosti je Mgr. Tereza Líbová, Odbor ochrany prostředí MHMP, 
tel. 236 004 340, e-mail: tereza.libova@praha.eu.  
 
Děkujeme za vstřícnost.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
---------------------------------------- 
RNDr. Štěpán K y j o v s k ý  
Odbor ochrany prostředí  
Ředitel odboru 
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Rozdělovník:  
 
MČ 1 – 57 (datová schránka) 
 
Odbor BEZ MHMP 
Odbor INV MHMP 
Odbor HOM MHMP 
Odbor SML MHMP 
 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
Operátor ICT, a.s., IDDS: 3xqfe9b 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., IDDS: fhidrk6 
Kolektory Praha, a. s., IDDS: pybesya 
Obecní dům, a. s., IDDS: cy6ff6p 
Prague City Tourism a.s., IDDS: 27xc56a 
Pražská plynárenská Holding a.s., IDDS: 72zfskp 
Pražské služby, a. s., IDDS: eb5ry32 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 
Výstaviště Praha, a.s., IDDS: kb8gkjq 
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 
Pražské vodovody a kanalizace, IDDS: ec9fspf 
Kongresové centrum Praha, a.s., IDDS: k4ietd4 
Pražská energetika Holding a.s., IDDS: dn6fsk5 
PPF banka a.s., IDDS: iqmfrp8 
Úpravna vody Želivka, a.s., IDDS: ra3gtzn 
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
Botanická zahrada hl. m. Prahy, IDDS: gfab68x  
Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 
ROPID, IDDS: ku79q7n 
Správa služeb hlavního města Prahy, IDDS: 4anwpiw 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, IDDS: es6fem5 
Správa pražských hřbitovů, p. o., IDDS: hq4xu5r 
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